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V úvodu jednání předsednic-
tva ředitel centra Ing. Petr Hol-
ba shrnul historii rekonstrukcí
a využití centra, které zahrnuje
největší divadelní sál v Jihočes-
kém kraji, řadu sálů, kluboven,
kancelářskou budovu zčásti ob-
sazenou lékařskými ordinacemi
a nově zrekonstruovaný hotel.
Centrum je tak důležitým mís-
tem kulturního a společenského
života v Českých Budějovicích
a Jihočeském kraji. Spoluvlast-
níci, Odborový svaz KOVO,
Odborový svaz státních orgánů
a organizací a Odborový svaz
dopravy, podporují rozvoj centra
Metropol, ve kterém sídlí mj.
i Informační a poradenské cen-
trum našeho odborového svazu
pro Jihočeský kraj. Ekonomicky
soběstačné centrum se mimo

Výjezdní zasedání v Českých Budějovicích

stěžejní komerční činnost zabý-
vá prostřednictvím obecně pro-
spěšné společnosti i nekomerč-
ními projekty.

V rámci informace o činnosti
předseda OS Pavel Bednář
shrnul především jednání o pla-
tech na rok 2020, která letos
probíhala nestandardně větši-
nou jako osobní jednání, když
společně odborové svazy jed-
naly oficiálně pouze s vládní
ČSSD a omezeně v rámci tripar-
tity. Paušální navýšení o 1500
korun představuje v průměru
navýšení tabulkových platů
o 5,5-5,7 %, a pro profese dopo-
sud zařazené v tabulce č. 1
nařízení vlády o platech pak
o další 3,5 %.

Páté zasedání předsednictva Výboru OSSOO ve dnech 17.
a 18. října 2019 se konalo v kongresovém centru METROPOL
v Českých Budějovicích, členové PVOS se osobně seznámili se
stavem centra, které odborový svaz spoluvlastní.

Informace ředitele centra Ing. Petra Holby předcházela důkladné
prohlídce rozlehlého centra Metropol.
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V úvodu zasedání vystoupil
předseda OS Pavel Bednář, který
shrnul průběh vyjednávání o pla-
tech ve veřejné správě na rok 2020.
Vyjednávání byla poměrně složitá
a zdlouhavá a do poslední chvíle
s nejistým výsledkem. Na tripar-

Neopomenul poděkovat účast-
níkům manifestačního mítinku
„Konec levné práce“, který se ko-
nal dne 17. září v Praze a na kte-
rém se sešlo 1300 odborářů. V krát-
kosti pohovořil o novele zákona
o obecní policii, která je v součas-

titě, která proběhla dne 16. září na
Úřadu vlády ČR za účasti premiéra
Andreje Babiše a dalších členů
vlády ČR, došlo ke shodě, která se
týkala zrušení tabulky č. 1 vlád-
ního nařízení o platech a přesunutí
profesí v ní obsažených do tabulky
č. 2. a bylo dohodnuto navýšení ta-
rifní složky platu pro úředníky
veřejné správy o paušální částku
1500 Kč.

Dále se předseda ve svém vy-
stoupení věnoval stavu členské
základny OS k 30. 6. 2019. Člen-
ská základna má růstovou tendenci
a OSSOO je v rámci ČMKOS
v počtu členů na 3. místě.

né době v Poslanecké sněmovně
k projednání. Snaha OS je prosadit
dřívější odchod do důchodu pro
strážníky obecní a městské policie.
Předsedu OS doplnil Karel Mach,
který se problematikou obecní
policie intenzivně zabývá. V další
částí svého vystoupení předseda
informoval o přípravě rozpočtu OS
na rok 2020, který bude předložen
ke schválení Výboru OSSOO na
prosincovém zasedání.

K rekodifikaci stavebního zá-
kona hovořila předsedkyně sekce
Alena Gaňová, která se zúčastnila

Mezi hlavní témata zasedání výboru sekce patřila rekodifikace
stavebního zákona, seznámení se s Koncepcí klientsky orientované
veřejné správy 2030 a digitalizací ve veřejné a státní správě.
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V souvislosti s nařízením
vlády OS stále usiluje o roz-
šíření zvláštního příplatku za
práce se značnou mírou neuro-
psychické zátěže nebo jiným
možným rizikem ohrožení zdra-
ví nebo života i na úředníky vy-
konávající přestupkovou agendu
a zkušební komisaře. Odbory
žádají také navýšení minimální
mzdy, v jejíž výši Česká republi-
ka významně zaostává v rámci
Evropské unie.

Předseda Bednář dále infor-
moval o své účasti na zářijovém
zasedání EPSU volebního obvo-
du pro střední Evropu a západní
Balkán v Bělehradě a o jednání
1. místopředsedy Rudolfa Po-
spíšila a Šárky Homfray s ná-
městkem ministra vnitra pro
státní službu Josefem Postránec-
kým o záměru OS legislativně
upravit pomoc zaměstnavatele
v případě napadení zaměstnance
státní a veřejné správy v souvis-
losti s výkonem služby či za-
městnání. K této problematice
odborový svaz v anketě získal
informace o konkrétních přípa-
dech verbálních a fyzických
útoků na úředníky, které obsaho-
vala třetina informací získaných
k problematice ze základních
odborových organizací.

P. Bednář připomněl úspěšný
a již popáté pořádaný mítink
ČMKOS Konec levné práce
a zveřejnění studie ČMKOS
Šance na přibližování českých
mezd vyspělé EU. V rámci in-
formace o 15. jednání Rady
ČMKOS věnovaném z části vni-
troodborovým otázkám zdůraz-
nil předseda OS Pavel Bednář,
že náš svaz je třetím největším
odborovým svazem ČMKOS.

O jednání Rady vlády pro
veřejnou správu, jejímž členem
je předseda OSSOO, informo-
vala 2. místopředsedkyně OS
Alena Gaňová, která se účastni-
la posledního jednání v zastou-
pení. (Projednávaná témata reko-
difikace stavebního zákona a kon-
cepce klientsky orientované ve-
řejné správy 2030 viz info na
straně 1 z jednání sekce veřejné
správy a článek na straně 3).

PVOS vzal na vědomí infor-
maci o hospodaření OS za 1.
pololetí 2019 a schválil harmo-
nogram přípravy rozpočtu na
rok 2020 a složení rozpočtové
komise.

R. Pospíšil informoval o jed-
nání o možnosti úrazového po-
jištění volených funkcionářů OS
v souvislosti s výkonem funkce.
Členové OS mají opět možnost
sjednávat výhodné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobe-
nou zaměstnavateli prostřed-
nictvím DEKPOL s. r. o., v nej-
bližší době základní organizace
obdrží přesnější informace.

Nadále platí usnesení PVOS,
že Výbor OSSOO bude na svém
zasedání v prosinci informován
o možnosti přistoupení OS
k věrnostnímu programu Sphere
Card.

PVOS rozhodlo o finanční od-
měně pro Petra Pachra, který se
věnuje čtyřicet let odborové prá-
ci v Policii ČR, vede základní
organizaci OS s více než 1200
členy, je předsedou koordi-
načního výboru a z rodinných
důvodů ukončí v nejbližší době
svou činnost.

V diskusi se členové předsed-
nictva shodli na výhodnosti in-
dispozičního volna pro zaměst-
navatele i po zrušení karenční
doby. -dě-

33. zasedání Rady vlády pro veřej-
nou správu, kde rekodifikace sta-
vebního zákona byla jedním z bo-
dů programu. Vyčlenění staveb-
ních úřadů ze spojeného modelu
výkonu veřejné správy a vzniku
samostatné soustavy stavebních
úřadů je velmi diskutovanou prob-
lematikou. Vznik nové soustavy
stavebních úřadů, do které mají být
začleněny dosavadní stavební
úřady a další dotčené orgány, kri-
tizují jak představitelé Svazu měst
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a obcí, Sdružení místních samo-
správ ČR, Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů a Aso-
ciace krajů, tak i Ministerstvo vni-
tra. Hlavním tématem pro sekci VS
je v souvislosti s rekodifikací sta-
vebního zákona řešení proble-
matiky zaměstnanců stavebních
a dotčených orgánů, kterých se
novela stavebního zákona dotkne.

Dalším bodem programu zase-
dání Rady vlády pro veřejnou sprá-
vu byla Koncepce klientsky orien-
tované veřejné správy 2030 a na-
vazující akční plán. Koncepce na-
vazuje na Strategický rámec roz-
voje veřejné správy ČR pro období
2014–2020, je připravována pro
období 2021–2030 a bude probíhat
prostřednictvím realizace tří akč-
ních plánů i v součinnosti s e-Go-
vernmentem a dalšími zaintereso-
vanými rezorty. Koncepce je no-
vým strategickým dokumentem
veřejné správy v České republice.
Shrnuje více než sedm desítek
konkrétních opatření, jejichž spo-
lečným jmenovatelem je celkové

přiblížení veřejné správy klientu-
občanovi. Koncepce si vytyčila
hlavní cíle, mezi které patří: pro
klienta dostupné a kvalitní služby
veřejné správy, efektivně fungující
systém veřejné správy, efektivně
fungující instituce veřejné správy,
kompetentní lidské zdroje a infor-
mování účastnící se občané.

V další části programu vystoupi-
la Mgr. Šárka Homfray, která při-
jala pozvání na jednání výboru
sekce VS. Ve svém vystoupení se
věnovala problematice digitalizace
ve veřejné a státní správě a jejích

ni připravovat tak, aby měla co
nejmenší dopady na zaměstnanost.

Místopředsedkyně sekce VS
Dana Laštovičková informovala
o novele zákona o úřednících
územních samosprávných celků
a o přestupcích. Zákony jsou před-
loženy Legislativní radě vlády.
Všechny připomínky, které podala
prostřednictvím odborového svazu
pro stanovisko ČMKOS, byly ak-
ceptovány. U zákona o přestupcích
považuje za nejdůležitější navrho-
vanou změnu týkající se poža-

davku na kvalifikační předpokla-
dy oprávněných úředních osob
a úpravy výjimky z těchto pod-
mínek.

Výbor projednal průběžné čer-
pání rozpočtu sekce za 3. čtvrtletí
2019 a schválil návrh rozpočtu
sekce na rok 2020. Příští zasedání
se bude konat v druhé polovině
května 2020 v regionu Jižní Čechy.

Z celkového počtu 37 členů
výboru sekce se zasedání zúčastni-
lo 33 osob.

-ga-, foto František Žán

dopadech na zaměstnance. První
strategií v rámci digitálního Česka
je ta, která se věnuje e-Governmen-
tu a digitální státní správě. Kon-
cepce „stanovuje hlavní cíle v ob-
lasti budování informačních sys-
témů veřejné správy a dále stanoví
obecné principy pořizování, vy-
tváření, správy a provozování in-
formačních systémů veřejné sprá-
vy“. Mezi hlavní cíle této části
strategie patří vytvoření digitálně
přívětivé legislativy, uživatelsky
přívětivé online služby pro občany
a firmy, zvýšení kapacit a kompe-
tencí zaměstnanců ve státní sprá-
vě a centrálně koordinované ICT
v rámci veřejné správy. V rámci
bohaté diskuse se účastnici za-
sedání zamýšleli nad tím, zda digi-
talizace veřejné správy opravdu
naplní očekávané cíle z hlediska
zlepšení služeb pro občany a firmy,
jak digitalizace ovlivní zaměst-
nanost ve veřejné správě a co mo-
hou zaměstnanci očekávat. Po
diskusi byl učiněn závěr s tím, že
odbory budou důsledně sledovat
přechod na digitalizaci veřejné
správy, aktivně se jí věnovat
a společně se zaměstnanci se na

sekce
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u kterých je prováděn výkon
rozhodnutí srážkami z dohody
o provedení práce nebo které za-
kládaly účast na nemocenském
pojištění.

Součástí návrhu je také úpra-
va provádějící transpozici Směr-
nice Evropského parlamentu
a Rady (EU) o vysílání pracov-
níků do zahraničí v rámci posky-
tování služeb.
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/
219/gentlemanska-dohoda-k-
novele-zakoniku-prace/196845

Ředitel odboru
st ra tegického
rozvoje a koor-
dinace veřejné

správy a tajemník Rady vlády
pro veřejnou správu na úvod
konstatoval, že 24. 6. 2019 přes
všechny připomínky, kterých
bylo cca 1803 a z toho 1203 zá-
kladních, vláda schválila věcný
záměr nového stavebního záko-
na. Dodal, že zástupci Minister-
stva vnitra ČR i RVVS se opa-
kovaně k návrhům vyjadřovali
a upozorňovali na rizika, které
institucionální změna ve věci
stavebního zákona přinese. MV
připravilo i alternativní řešení
v rámci spojeného modelu vý-
konu přenesené působnosti, přes-
to bylo rozhodnuto o vyčlenění
systému stavebních úřadů i dal-
ších dotčených orgánů ze spo-
jeného modelu.

V současné době Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR ve spo-
lupráci s Hospodářskou komo-
rou dokončuje návrh paragra-
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Spravedlivější výpočet dovo-
lené nebo sdílené pracovní mís-
to. To jsou některé ze změn,
které obsahuje novela zákoníku
práce z dílny MPSV. Aby byla
cesta tohoto návrhu parlamen-
tem co nejsnazší, tak 14. 10.
2019 na Úřadu vlády došlo k pod-
pisu „Gentlemanské dohody“
mezi zástupci vládní koalice,
odborů i zaměstnavatelů. Všech-
ny strany se dohodly, že budou
podporovat návrh právě v této
aktuální podobě. Jedná se o čest-
nou dohodu a její plnění není
právně vymahatelné. Za odbory
svůj podpis připojil Josef Stře-
dula, předseda ČMKOS.

Návrh, na kterém se sociální
partneři i koalice shodli, obsahu-
je celou řadu vylepšení pracov-
ního práva. Vzhledem k dlouho
a složitě hledanému kompro-
misu, bylo navrženo písemné
zachycení dosažených kompro-
misních ujednání.

Mezi hlavní změny patří
například sdílené pracovní mís-

Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce: Koalice, odbory i zaměstnavatelé si podali ruce

Přinese nový stavební zákon zlepšení činnosti stavebních úřadů a zkrácení stavebních řízení?
soustavy stavebních úřadů. Bude
zachován dvojinstanční systém
rozhodování. Dojde ke sjedno-
cení stavebních úřadů na jed-
notlivých úrovních centrální,
krajské a územní, jednotlivé
dotčené orgány budou integro-
vány do Nejvyššího stavebního
úřadu. Stávající zaměstnanci bu-
dou moci přejít v rámci delimi-
tace pod státní službu.

V diskusi zazněly dotazy na
připravenost delimitace po strán-
ce finanční, dislokační, perso-
nálního obsazení i materiálního
zajištění. Zástupci MMR bylo
sděleno, že při personálním ob-
sazení se počítá s delimitací stá-
vajících úředníků, kteří jsou do-
posud zaměstnáni na úřadech
ÚSC. Počítá se, že by svoji práci
vykonávali v místech, kde sídlí
obecní úřady s rozšířenou pů-
sobností (popř. úřady s pově-
řeným obecním úřadem), aby
nedocházelo ke vzdalování se
stavebního řízení od občanů.
Zatím by byly využívány stáva-
jící IT systémy. K otázce jaké
náklady budou muset být na tyto
změny vynaloženy, bylo zástup-

ci MMR sděleno, že náklady do-
sud nejsou přesně vyčísleny.

Zástupci samospráv a MV ČR
konstatovali, že vládou schvá-
lený návrh je nesystémový a je-
ho realizace bude problematická.
Samy obce se potýkají s nedo-
statkem míst ve svých úřadech,
takže s velkou pravděpodobností
nebudou ochotny poskytnout své
prostory nově vznikajícím sta-
vebním úřadům. V diskusi bylo
poukázáno i na další rizika, která
se změnou stavebních úřadů
souvisí. Účastníci RVVS zdů-
raznili, že je nutno na závažnost
těchto rizik vládu a další politiky
dále upozorňovat. Na závěr se
členové RVVS shodli na tom, že
MV ve spolupráci se zaintereso-
vanými členy RVVS připraví
materiál, který popíše a vyhod-
notí rizika spojená s plánovanou
změnou stavebního zákona a s ní
spojenou delimitací stavebních
úřadů, včetně vyčíslení reálného
odhadu nákladů.

Alena Gaňová
(Autorka, 2. místopředsedkyně OS,
se v zastoupení předsedy OS
účastnila 33. zasedání RVVS.)

fového znění tohoto zákona. Ná-
vrh musí být předložen do me-
zirezortního připomínkového
řízení do poloviny listopadu
2019 s tím, že návrh stavebního
zákona včetně změnového záko-
na budou předloženy vládě do
31. 1. 2020 k projednání. Plat-
nost nového zákona se předpo-
kládá 1. 1. 2021. Účinnosti by
nabýval postupně v průběhu
roku 2021.

Návrh nového stavebního
zákona do procesu zavádí tzv.
fikci souhlasu, slučuje dosavad-
ní územní a stavební řízení
i posouzení vlivu na životní
prostředí EIA. Též dává vznik-
nout Nejvyššímu stavebnímu
úřadu, který bude samostatným
ústředním orgánem státní sprá-
vy, v jehož čele bude předseda,
který bude jmenován a odvolá-
ván vládou. Z hlediska veřejné
správy dochází ke strukturální
změně, tzn, vyjmutí ze spo-
jeného modelu výkonu veřejné
správy a vzniku samostatné

Rekodifikace stavebního zákona byla jedním
z hlavních bodů programu 33. zasedání Rady vlá-
dy pro veřejnou správu (RVVS) konané 20. 9. 2019.

to, což je nový institut, který
umožňuje zaměstnavateli za-
městnat více zaměstnanců v krat-
ším pracovním úvazku tak, aby
pokryl jedno pracovní místo.
Nejméně dva zaměstnanci si bu-
dou moci sami po předchozí do-
hodě se zaměstnavatelem rozvr-
hovat svou pracovní dobu ve
vzájemné spolupráci podle svých
osobních potřeb.

Dalším z témat je dovolená,
která přichází s návrhem výpoč-
tu odvíjejícího se nově od počtu

odpracovaných hodin a nikoli
dní jako doposud.

Jedním z dalších klíčových té-
mat je i doručování písemností
zaměstnavatelem, což je změna
reagující na praktické problémy,
které doručování komplikovaly.

Snižuje se rovněž administra-
tivní náročnost, která je kladená
na zaměstnavatele, a to tak, že se
ruší povinnost zaměstnavatele
vydat zaměstnanci potvrzení
o zaměstnání v případě ukonče-
ní DPP s výjimkou těch dohod,

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/gentlemanska-dohoda-k-novele-zakoniku-prace/196845
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/gentlemanska-dohoda-k-novele-zakoniku-prace/196845
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/gentlemanska-dohoda-k-novele-zakoniku-prace/196845
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Touto cestou bych rád projevil dík za zorga-
nizování semináře k zákonným oprávněním
a povinnostem odborových organizací při za-
stupování zaměstnanců, lektorům Rudolfu
Pospíšilovi, Arnoštovi Odvalilovi a Ivaně
Michalcové, ale i všem těm, kteří se podíleli na
přípravě. Dovolím si tvrdit, že takovéto semi-

náře nejsou jen jakousi osvětou, ale dokáži nám, odborářům,
hodně pomoci. Poznatky, které jsem si odnesl z tohoto semi-
náře, pomohou nejen mě, ale i mým kolegům, kteří musíme řádně
a správně vést naši místní odborovou organizaci.

David Uherek, Magistrát města Karviné

Chtěl bych touto cestou poděkovat za perfektně
zvládnuté a zorganizované střetnutí zástupců
odborových organizací na semináři usku-
tečněném dne 8. 10. 2019 v Ostravě s lektory
1. místopředsedou našeho odborového svazu
Rudolfem Pospíšilem, odborníkem na kolek-
tivní vyjednávání Arnoštem Odvalilem a Ivanou

Michalcovou k hospodaření ZO. Oceňuji příjemné prostředí
a milou atmosféru jednání, na čemž má i vekou zásluhu pracovník
IPC Ostrava Zdeněk Faic. Určitě bych všem doporučil účastnit se
těchto setkání, jsou totiž velkým přínosem pro činnost základních
a místních odborových organizací, neboť jsme mohli diskutovat
o jakémkoli problému, který nás trápí. Ze strany odborových lek-
torů nám bylo vše jasně vysvětleno, případně jsme si předjednali
konkrétní pomoc při řešení problémů. Na setkání jsem si znovu
potvrdil i já sám, jak je důležité se odborově sdružovat, jedinec
při vyjednávání ze zaměstnavatelem nedosáhne takových vý-
sledků jako odborová organizace. Proto si vážím všech lidí, kte-
ří jsou v odborech, a hlavně si vážím práce všech odborových
předáků, zástupců a hospodářů, kteří tuto činnost dělají a umí
se postavit za lidi, které zastupují. To zasluhuje poděkování
a úctu všech ostatních. Ještě jednou chci poděkovat za organizaci
tohoto setkání vedení Odborového svazu státních orgánů a orga-
nizací a za fundované informace týkající se zákoníku práce, nové
legislativy, kolektivního vyjednávání, FKSP, sociálních fondů,
hospodaření ZO a mnoha dalších témat včetně fundovaných
odpovědí na dotazy účastníků semináře.

Josef Vahalík
předseda místní odborové organizace

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Základní práva a povinnosti odborových organizací, jako zástupců zaměstnanců,
ve vztahu k platné pracovněprávní legislativě

Další z pracovních jednání v rámci podpory sociálního dialogu
financovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí proběhlo
8. října v Ostravě.

Během letošního podzimu se
pracovní jednání v regionech
k tématu zastupování zaměst-
nanců v pracovním nebo služeb-
ním poměru odborovou organi-
zací budou konat po již usku-
tečněných dvou v Ostravě ještě
v Šumperku, Plzni, Brně, Čes-
kých Budějovicích a Hradci
Králové. Sidlo IPC OSSOO v Ostravě

Už i respektovaná zahraniční
média si začínají všímat snahy ně-
kterých středoevropských států
zbavit se pověsti zemí s levnou pra-
covní silou. Naposledy to byly
Financial Times, které upozornily
na tyto snahy v Polsku, Maďarsku
a České republice. Já si ze své čer-
stvé cesty na Slovensko odvážím
informaci, že tamní poslanci schvá-
lili ústavní většinou výši minimální

Konec levné práce v ČR rozjely odbory
Komentář předsedy ČMKOS Josefa Středuly

mzdy od roku 2021 na 60 procen-
tech průměrné mzdy, pokud se so-
ciální partneři nedohodnou jinak.

Polský premiér Morawiecki před
několika dny oznámil záměr vlády
zvýšit od roku 2023 minimální
mzdu ve své zemi na 4000 zlotých
(asi 24 tisíc korun), což by oproti
dnešku představovalo růst téměř
o 80 procent. Jak je vidět, u našich
východních sousedů je hlavním
tahounem změny politiky levné
práce vláda. V České republice jsou
to odbory.

V případě debat o zvýšení
minimální mzdy v České repub-
lice slýchám pouze kritiku, že
kvůli jejímu postupnému zvyšo-
vání se dostaneme do ekonomic-
ké krize, firmy budou krachovat
a lidé budou bez práce.

Jak ale vidíme v okolních
zemích, tuto obavu tamní vlády
nesdílejí. Naopak, jdou výrazně
nad rámec dnešních požadavků
českých odborů. Připomínám, že
my navrhujeme od příštího roku
výši minimální mzdy 15 tisíc ko-
run, což ani zdaleka nedosahuje
výše 60 procent průměrné mzdy.

Článek Financial Times doslo-

va poukazuje: „Podle Mateusze
Szczureka z OECD existuje ve
střední Evropě velké množství
,zombie‘ podniků, které se pohy-
bují na hranici přežití a které
blokují pracovní sílu, jež by
mohla být využita efektivnějším
způsobem.“

Jsem rád, že efektivní kampaň
za konec levné práce v naší zemi
rozjely odbory. Je ale na čase,
aby se už přidala i vláda. Aby-
chom zase za pár let nehleděli
s otevřenými ústy, jak jsme
mohli tak zaspat…
Komentář předsedy ČMKOS vyšel

v deníku Právo dne 18. 10. 2019



Podle MPSV je proto nutné
otevřít a rozpracovat diskuzi
o možnostech zajištění dalších
daňových a nedaňových příjmů.
ČR aktuálně kryje pojistným
téměř 80 % všech výdajů sociál-
ního zabezpečení, což je nejvíce
ze zemí EU. V EU je tato hodno-
ta zpravidla mezi 50 až 60 %.
Český důchodový systém ob-
sahuje řadu výdajů, které by mě-
ly být kryty z obecných daní,
jedná se např. o náhradní vy-
loučené doby. Vícezdrojové fi-
nancování je v zemích EU zcela
běžné.

V souvislosti nejen s ideou ví-
cezdrojového financování důcho-
dového systému ministerstvo
předložilo členům k diskuzi také

návrhy na rozdělení I. důchodo-
vého pilíře na 0. a I. pilíř.

Tímto modelem by bylo za-
bezpečeno vyčíslení výdajů dů-
chodového systému solidární
a zásluhové povahy, dále by při-
nesl vyšší srozumitelnost pro
občany a také umožnil nastavit
základní výši důchodů pro
všechny penzisty, která by za-
jišťovala jejich minimální život-
ní standard.

Nultý pilíř by v takovém
uspořádání plnil výhradně soli-
dární úlohu. Všem seniorům
s nárokem na důchod by posky-
toval stejnou základní penzi.
Výše základního důchodu by tak
nebyla závislá na předchozích
příjmech důchodce. I. pilíř by

tak v novém us-
pořádání plnil zá-
sluhovou roli.

Resort práce
členům komise
předložil několik ilustrativních
příkladů 0. a I. pilíře. Zavedení
těchto změn, tedy základního dů-
chodu, by nemuselo vést ke
zvýšení rozpočtových nákladů
důchodového systému.

Komise pro spravedlivé dů-
chody se na dnešním jednání
jednomyslně shodla na dalším
rozpracování tématu rozdělení
průběžného pilíře na solidární
a zásluhový.

K dalšímu jednání se Komise
pro spravedlivé důchody sejde
15. listopadu 2019.

Komise pro spravedlivé dů-
chody se na svém 7. jednání
v pátek 11. října 2019 zabývala
tématem příjmů a výdajů dů-
chodového systému v příštích
desetiletích. Vedení resortu prá-
ce a sociálních věcí považuje za
zásadní zajistit stabilní pravidla
vícezdrojového financování dů-
chodového systému. MPSV ne-
jen z tohoto důvodu představilo
úpravu I. pilíře, která by mohla
znamenat nastavení základního
důchodu pro všechny. Jeho výše
by odpovídala minimálnímu
životnímu standardu důchodců.
Tato změna by pro občany zna-
menala také srozumitelnější
výpočet důchodů. Členové
komise jednomyslně podpořili
další rozpracování návrhu na
rozdělení průběžného důchodo-
vého pilíře na solidární a zá-
sluhový.

V ČR pozorujeme významné
demografické změny – v popu-
laci výrazněji narůstá podíl osob
starších 65 let, současně se
zvyšuje střední délka života.
Tyto změny budou mj. znamenat
postupný nárůst výdajů na dů-
chody. MPSV proto členům
Komise pro spravedlivé důcho-
dy představilo možnosti, který-
mi by bylo možné zajistit
dostatečné příjmy penzijního
systému.

Ve srovnání s ostatními státy
EU dává ČR na důchody osmý
nejnižší podíl HDP. Země jako
Rakousko, Francie, Portugalsko
a Itálie vydávají na důchody o 6
p. b. HDP více. Přitom jsou tyto
země schopné se s vyššími vý-
daji vypořádat a nalézt dosta-
tečné zdroje na jejich pokrytí
a současně udržovat stabilitu
veřejných financí.

Výzvou budoucích desetiletí
je tedy především otázka zajiš-
tění příjmů na rostoucí výdaje.
V jiných zemích EU je pravi-
dlem, že příjmy na krytí dů-
chodů jsou dvojí – pojistné
a státní rozpočet. Příjmy ze stát-
ního rozpočtu jsou na důchody
v ČR využívány pravidelně, ale
nesystémově.

Komise pro spravedlivé důchody se zabývala problematikou příjmů
a výdajů v příštích desetiletích

tisková zpráva Praha 11. října 2019
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Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/je-v-cesku-draze-eurostat-porovnal-ceny-v-cele-
evropske-unii/r~fd7098ba761011e8aaa4ac1f6b220ee8/

https://www.odboryplus.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/je-v-cesku-draze-eurostat-porovnal-ceny-v-cele-evropske-unii/r~fd7098ba761011e8aaa4ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/je-v-cesku-draze-eurostat-porovnal-ceny-v-cele-evropske-unii/r~fd7098ba761011e8aaa4ac1f6b220ee8/
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§ ODPOVÍDÁME §Alkohol v páci a kontroly
Máme spor s kolegy: Můžeme si při obědě dát 10stupňové pivo,

aniž bychom riskovali postih od zaměstnavatele? Byly nějaké
stížnosti, že byl z nějakého zaměstnance cítit alkohol, a tak se
proslýchá, že se budou dělat kontroly. Musí být na kontroly nějaký
vnitřní předpis? Může do nich zasahovat odborová organizace?

Odpověď: Záleží na tom, na které
straně sporu jste. Pokud zastáváte
stanovisko, že při obědě lze v pra-
covní době požít 10stupňové pivo,
tak jste prohráli. Pokud ovšem
nepracujete v nepříznivých mikro-
klimatických podmínkách např.
u sálavého tepla, nebo je požívání
těchto nápojů součástí plnění pra-
covních úkolů nebo je s plněním
pracovních úkolů obvykle spo-
jeno. Zákoník práce č. 262/2005
Sb., v § 106, který upravuje práva
a povinnosti zaměstnanců, v odst.
4 písm. e) totiž hovoří jedno-
značně. Zaměstnanec je mimo
jiné povinen - cituji „e) nepožívat
alkoholické nápoje a nezneužívat
jiné návykové látky na pracoviš-
tích zaměstnavatele a v pracovní
době i mimo toto pracoviště, ne-
vstupovat pod jejich vlivem na
pracoviště zaměstavatele…“. Je
mimo diskusi, že desetistupňové
pivo alkoholickým nápojem je.
V daném případě se tedy jedná
o nulovou toleranci k alkoholu,
obdobně jako při vyloučení alko-
holu v dopravě.

Porušení výše uvedeného pa-
ragrafu je porušením zákona.
V praxi je to porušení pracovní
kázně, mluvou zákona porušením
povinností vyplývajících z práv-
ních předpisů vztahujících se k za-
městnancem vykonávané práci.
Může to být i důvodem k výpově-
di podle ustanovení § 52 písm. g)
zákoníku práce. V krajním případě
pak dokonce i důvodem k okam-
žitému zrušení pracovního po-
měru dle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce.

Je samozřejmé, že zaměstnava-
tel má zájem na tom, aby zákaz
požití alkoholu nebo jiných omam-
ných látek byl dodržován. Ukláda-
jí mu to povinnosti, které vyplýva-
jí např. z § 101 zákoníku práce.
Ten v odst. 1 stanoví, že zaměst-
navatel je povinen zajistit bez-
pečnost a ochranu zdraví zaměst-
nanců při práci s ohledem na riziko
možného ohrožení jejich života
a zdraví, které se týkají jejich
práce. Dále pak musí zaměstnava-

tel dodržovat § 103 odst. 1 písm. a)
který stanoví zaměstnavateli po-
vinnost nepřipustit, aby zaměst-
nanec vykonával práce, jejichž
náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způso-
bilosti.

I když je nepopiratelné, že na
každého jedince působí vliv alko-
holu jinak, bagatelizovat fakt, že
alkohol ovlivňuje úroveň fyzické
nebo duševní práce by bylo nejen
proti všem vědeckým poznatkům,
ale i životní praxi. Proto vedoucí
na všech stupních mají povinnost
nepřipustit, aby zaměstnanci, kte-
ré řídí, pracovali pod vlivem

alkoholu. V praxi to znamená, že
zaměstnavatel může provádět
namátkové kontroly, zda tento
zákaz není porušován.

V souvislosti s tím §106 odst. 4
písm. i) zákoníku práce ukládá
zaměstnanci povinnost cituji -
„podrobit se na pokyn opráv-
něného vedoucího zaměstnance,
písemně určeného zaměstna-
vatelem zjištění, zda není pod
vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek“. Je zcela jedno,
zda jsou tito vedoucí zaměstnanci
určení v organizačním řádu,
vnitřním předpise, či byli takto
stanoveni jednorázovým příkazem
na dobu určitou nebo neurčitou.
Pokud zaměstnanec odmítne tuto
povinnost splnit, jedná se znovu

Co je to prokrastinace?
Životní filozofii prokrastinátora vystihuje obměněné rčení „Co
můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.“ Prokrastinaci tedy
můžeme charakterizovat jako nežádoucí tendenci k odkládání
úkolů. Nejvíce ohrožuje studenty na vysokých a středních školách,
setkáváme se s ní ale také v prostředí se zvýšenou stresovou zátěží
(především časově a organizačně náročná práce).

Nevinný zlozvyk nebo podceňované nebezpečí?
Každý z nás jednou za čas odloží plnění svých povinností, problém
však nastává tehdy, když se z odkládání stane zvyk, který narušu-
je běžný život. Prokrastinace pak působí jako zdroj dlouhodobého
stresu, který se projeví nejen vznikem úzkostí, depresí a psychoso-
matických onemocnění, ale slouží i jako podklad řady somatických
onemocnění. Stres přispívá ke vzniku ischemické choroby srdeční
(na jejím základě vzniká infarkt myokardu), cukrovky nebo
žaludečních vředů. Prokrastinování pak může ukončit naši aka-
demickou dráhu, pracovní kariéru, může narušit naše sociální
vztahy nebo nás zavést do finančních potíží.

Pozorujete u sebe počáteční prokrastinátorské tendence?
Vyzkoušejte některé z následujících tipů:

výmluvy – indentifikujte nejčastější důvody, které vám brání
v práci
soustředění – zbavte se všech rušivých elementů, které by mohly
odvádět vaši pozornost
časové rozvržení práce – na začátku dne proveďte časovou roz-
vahu – naučte se odhadovat, kolik času vám zaberou jednotlivé ak-
tivity
organizační dovednosti – vytvořte si seznam úkolů, na kterých
potřebujete pracovat, velké úkoly rozčleňte na dílčí úseky –
přehled mějte na očích
motivace – ujasněte si opravdové priority a za těmi jděte
odměny – dopřejte si potěšení v jakékoliv podobě po každé včas
odvedené práci

Máte pocit, že své chování už nemáte pod kontrolou?
Vyhledejte odbornou pomoc.

Podle letáku Státního zdravotního ústavu
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/2012/l
etak_prokrastinace.pdf

o porušení povinnosti v souvislosti
s porušením povinností vyplýva-
jících z právních předpisů vztahu-
jících k zaměstnancem vykoná-
vané práci. Zároveň se má za to,
že alkoholický nápoj požil. Nut-
no zdůraznit, že judikatura poža-
duje, aby tomuto testu byl pří-
tomen přímý nadřízený dotče-
ného zaměstnance nebo nezau-
jatý svědek.

Odborové organizace mají na
úseku bezpečnost práce řadu
úkolů. Povinnost zajistit do-
držování zákazu požívání alko-
holických nápojů na pracovišti je
ale plně úkolem zaměstnavatele.
Vyplývá to i ze skutečnosti, že je
předmětem kontrol ze strany in-
spektorátu práce. Ve smyslu
zákona č. 251/2005 Sb. § 30 odst.
1 písm. x) se právnická osoba do-
pustí správního deliktu na úseku
bezpečnosti práce, pokud nezajistí
na pracovištích dodržování zá-
kazu požívat alkoholické nápoje
nebo zneužívat jiné návykové
látky. Za to může být sankcionová-
na až do výše 300 000 Kč.

Odborová organizace pak „vstu-
puje do hry“ v okamžiku, kdy by
porušení zákazu pití alkoholu mělo
pro zaměstnance za následek skon-
čení pracovního poměru. V tom
případě zaměstnavatel musí tako-
vouto výpověď nebo okamžité zru-
šení pracovního poměru předem
projednat s odborovou organiza-
cí. A tady může být prostor posou-
dit, zda šlo o náhodný exces ze
strany zaměstnance, který by se dal
mimořádně omluvit, a tím věc neře-
šit skončením pracovního poměru.
Shrnuto:
• Zákoník práce zakazuje požití

alkoholu během pracovní doby
jak na pracovišti, tak mimo něj.

• Zaměstnavatel je oprávněn
provádět namátkové kontroly.

• Pokud zaměstnanec odmítne
podrobit se této kontrole, jedná
se o porušení zákoníku práce.

• Na základě prokázaného požití
alkoholu v pracovní době může
být se zaměstnancem skončen
pracovní poměr.

• Odborová organizace nemá
povinnost se kontrol účastnit,
ale zaměstnavatel skončení pra-
covního poměru zaměstnance
s ní musí předem projednat.

JUD. Pavel Sirůček

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/2012/letak_prokrastinace.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/2012/letak_prokrastinace.pdf


Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlašuje již tradiční soutěž pro žáky středních škol - soutěž o titul "Zlaté české ručičky",
tentokrát v roce 2020. Soutěží se ve výrobě hraček, které budou následně předány dětem v dětských domovech. Pravidla soutěže najdete

na webových stránkách https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/zlate-ceske-rucicky-2020/19 Do soutěže mo-
hou své žáky zapojit střední školy, ale žáci se mohou do soutěže přihlásit také sami. Soutěží se v kate-
goriích jednotlivců i kolektivů (nově je počet členů kolektivu omezen na maximálně čtyři žáky).7 NOS 17/2019

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/zlate-ceske-rucicky-2020/196817
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15 priorit ETUC pro nový mandát EU institucí
7. říjen 2019

ETUC si pro nový mandát EU institucí vytyčila 15 priorit, které se
týkají především pracovního
programu Evropské komise
a strategické agendy pro
následujících 5 let. Jsou za-
měřené na evropské a národ-
ní instituce, sociální part-
nery a akcionáře s cílem bu-

dovat spolupráci na férovější budoucnosti pro Evropu, založené na
demokracii, sociální spravedlnosti, spravedlivé přeměně, kvalitních pra-
covních místech, lepších pracovních podmínkách a vyšších mzdách.

Mezi priority patří budování evropských aliancí za demokracii se
zahrnutím sociálních partnerů a občanských organizací, spuštění mi-
mořádného plánu na veřejné a soukromé investice k vytvoření kvalit-
ních pracovních míst, boj s daňovými úniky, zvýšení progresivity ve
zdanění osob, zvýšení mezd a mzdové konvergence v Evropě, boj s ne-
rovnými mzdami obzvláště mezi Západem a Východem, snížení ne-
rovností a podpora vnitřní poptávky a produktivity, zlepšení podpory
pro znovuspuštění evropského sektorového a národního sociálního dia-
logu, reforma legislativního rámce EU ohledně participace pracovníků
a Evropských pracovních rad směrem k více inkluzivnímu a širšímu
přístupu k právu pracovníků na informovanost, konzultaci a participaci,
akční plán na implementace Evropského sociálního pilíře při plném
zahrnutí sociálních partnerů a při využití různých nástrojů jako jsou le-
gislativa, politická opatření, cíle a standardy, Evropský semestr nebo
víceletý finanční rámec, vytvoření a implementace „Průmyslové poli-
tiky vyrobeno v Evropě 2030“ se zaměřením na sociální rozměr a dekar-
bonizaci, stejná mzda za stejnou práci a stejné pracovní podmínky včet-
ně přístupu nestandardních pracovníků k sociálním a pracovním
právům, politika nulových smrtelných nehod v práci a nulového počtu
případů rakoviny z nebezpečných prací, udržitelný rozvoj, klimatická
změna a energetická politika, učinit klimatickou akci prioritou číslo jed-
na v rámci politiky EU a zvýšení cílů pro rok 2030 pro dosažení
nulových čistých emisí do roku 2050, férová mobilita, svobodný pohyb
a práce v zahraničí, srozumitelná migrační a azylová agenda pro
Evropu, která zaváže všechny členské státy k zajištění vymahatelných
pracovních zákonů včetně sankcí za jejich porušování v obchodních do-
hodách.
Evropské odbory a zaměstnavatelé chtějí ambiciózní průmyslovou
strategii
9. říjen 2019

Evropští zaměstnavatelé a odboráři společně vyzývají novou
Evropskou komisi a Parlament k proaktivnější a ambicióznější

průmyslové strategii. Zástupci
odborů a zaměstnavatelů chtějí
evropský průmysl postavit do
role globálního lídra, který bude
zodpovědný při vytváření hod-
not pro lidi a planetu. Prů-
myslová politika EU musí pod-
porovat vytvoření většího počtu
předních světových firem a tech-
nologií, které budou schopny

konkurovat po celém světě, a které nabídnou dobrou práci a pracovní
podmínky v souladu s evropskými klimatickými ambicemi a závazky.
generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu řekl: „Evropa potře-
buje udržitelný průmysl, který vzkvétá a nadále poskytuje kvalitní za-
městnanost během digitální a ekologické přeměny, která je před námi.
Cílem je dosáhnout spravedlivou a férovou přeměnu, která nikoho
neopomene. To vyžaduje ohromné soukromé a veřejné investice do
vytváření kvalitních pracovních míst a spolupráci vlád a EU s odbory
a zaměstnavateli při očekávání a řízení změn.“ Generální ředitel lobby-
stické skupiny BusinessEurope Markus Beyrer to komentoval slovy:
„Digitalizace, změna klimatu, zrychlování globálního závodu v ino-

vacích. V tom všem má evropský průmysl klíčovou roli při přeměně těch-
to výzev na příležitosti. Aby k tomu mohlo dojít, potřebuje Evropa pro
svůj průmysl plán. Ten musí být proaktivnější, více strategický se schop-
ností jednat rychleji než v minulosti.“
Dopis ETUC do rukou předsedů Evropské komise, Rady EU
a Parlamentu ohledně turecké invaze do Sýrie
11. října 2019

Generální tajemník ETUC Luca Visentini zaslal dopis adresovaný
předsedům Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu, ve
kterém ETUC odsuzuje tureckou vojenskou agresi vůči Sýrii. ETUC je
hluboce znepokojena vojenskými operacemi spuštěnými tureckým
prezidentem Erdoganem proti kurdským ozbrojencům na severu Sýrie
pod záminkou vytvoření bezpečné zóny. ETUC vždy odsuzovala teroriz-
mus. Turecký útok vede k velkému strádání kurdské komunity a dalších
menšin, vede k úmrtí tisícovek civilistů a destabilizaci celého regionu.
Jednostranný turecký útok ohrožuje vítězství nad Islámským státem
ISIS. Zároveň tím dojde k humanitární krizi, která vrátí Sýrii zpátky na
začátek namísto toho, aby se světoví lídři sešli u stolu a založili poli-
tický přechod k míru a demokracii a umožnili milionům Syřanů návrat
domů bez obav z dalšího násilí. Bylo by naprosto nezodpovědné za
jakýchkoliv okolností, aby EU vracela uprchlíky do Turecka, když tam-
ní vláda plánuje tyto lidi násilně vystěhovat do absurdně nazvané bez-
pečné zóny. ETUC vyzývá EU a všechny evropské lídry, aby vytvořili
nejvyšší možný tlak na zastavení turecké vojenské operace v Sýrii
a okamžitě ukončili migrační dohodu s Tureckem.
Odbory zasílají první případy vykořisťování novému Evropskému
úřad práce
16. říjen 2019

Mezi případy, které odbory zasílají k prošetření novému Evropskému
úřadu práce (ELA, sídlo v Bratislavě), je například i zedník, kterému za-

městnavatel za poslední tři roky dluží
přes 8 tisíc euro. Úřad ELA, který ofi-
ciálně zahájil činnost 16. října, bude
podporovat členské státy EU při

prosazování pracovních pravidel včetně těch, která říkají, že pracovníci
dočasně vysílaní z jednoho státu EU do druhého by měli obdržet stejné
podmínky jako místní pracovníci. Nejtypičtějšími příklady zneužívání
dočasně vyslaných pracovníků jsou tyto:
- Vysílaní pracovníci dostávají výrazně nižší mzdy než jejich místní

kolegové.
- Neproplácení dovolených a nemocenské.
- Firmy se vyhýbají placení sociálního pojištění.
- Falešné převádění pracovníků z firem, které nemají v domovské ze-

mi žádné aktivity.
Případy zaslané do ELA se týkají pracovníků z Polska, České repub-

liky, Bulharska, Slovenska a Slovinska, kteří byli vysláni do Německa,
Rakouska a Dánska. Zástupce generálního tajemníka Evropské
odborové konfederace (ETUC) Per Hilmersson k tomu uvedl: „Až
příliš mnoho vyslaných pracovníků se nachází v podhodnocených pod-
mínkách a nedostává se jim základních práv. To je odvrácenou strán-
kou volného pohybu služeb v rámci vnitřního trhu EU. Odbory úspěšně
bojovaly za změny pravidel EU, aby zajistily rovnocenné mzdy a práva
pro vysílané pracovníky, a nový Evropský úřad práce by měl hrát
klíčovou roli v zajištění jejich dodržování. Chceme vidět jasné potre-
stání drzých zaměstnavatelů, kteří na sociálním dumpingu vydělávají
velké zisky na úkor zranitelných pracovníků a veřejné důvěry ve volný
pohyb. Vítáme zavedení Evropského úřadu práce, se kterým budeme
spolupracovat, abychom zajistili pro pracovníky férové podmínky.“

Pavol Mokoš


